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 القسم األول: فهم المقروء واستيعابه:

 

 

 فقرة لكل درجة واحدةنصف  اختيار اإلجابة الصحيحة مما يلي:األسئلة ثم  اقرواثاني: القسم ال

 

 

 

 

 األرض والكنز

جمع الفالح أبناءه األربعة، وقال لهم: تركت لكم في هذه األرض كنزا ثمينا، فابحثوا عنه.        

بيهم، فحمل كل واحد مكنهم فأسه، وبدأ يحفر األرض؛ ليجد الكنز، ولكنهم لم من عند أخرج األبناء 

 بيهم، وقالوا: لم نجد كنزا في األرض يا أبى.      ألى إيجدوا شيئا. رجعوا 

الف السنين؛ فحافظوا عليها، آب، وقال: األرض هي الكنز، حافظ عليها أجدادنا منذ ابتسم األ        

  والرزق. روازرعوها، وستعطيكم الخير الكثي

 درجة واحدة                األرض.في قول االب )حافظوا عليها( على  يعود الضمير  -1

 درجة واحدة                                        ما رأيك في تصرف األب؟ ولماذا؟  -2

األرض وأنها تشبه الكنز فهي سوف تعطيهم الكثير  تصرف حسن / ألنه جعل أبنائه يستشعرون قيمة

                      من الخير والرزق

 اسم، فعل، حرف(.تعرف وتميز أنواع الكلمة ) الهدف 

 بقدوم الصيف.  نوع الكلمة التي تحتها خط هو.....................الناس  فرح 3

 جملة  د حرف  ج فعل  ب اسم   أ

 .أنواع الجمل  تعرف وتميز الهدف

 -------------الجملة نوع ( القراءة مفيدة ) 4

 جملة اسمية  ج شبه جملة              ب جملة فعلية أ

 تميز الفاعل وعالمته اإلعربية  الهدف 

 -------------------لفاعل في الجملة هو فرح الطالب بالعودة إلى مدارسهم ( ) 5

 إلى  د العودة  ج الطالب ب فرح أ

 



 

 

 

 والكتابة: ثالث: اإلمالء القسم ال

 

 ..انتهت األسئلة 

 .حيث )االفراد، التثنية، الجمع( تعرف وتميز أنواع الكلمة من الهدف

6 
. نوع الكلمة التي تحتها القراءة العربيتحدي  في البالطشارك 

 خط.......................................

 جمع مؤنث د جمع مذكر ج مثنى  ب مفرد أ

 تعرف وتميز المبتدأ والخبر وعالمة رفعهما األصلية . الهدف

 في الجملة ................... المبتدأ المؤمن عالي الهمة . 7

  لمؤنْا د لمؤمنِا ج المؤمنَ ب المؤمنُ أ

 .وتحاكي أسلوب االمر والنهي مع التلطف والدعاء فتعر الهدف

 ---------بارك اهلل فيك( األسلوب في الجملة  ،أختيال تهملي دروسك يا ) 8

 نهي وتلطف  د نهي ودعاء ج أمر وتلطف ب أمر ودعاء أ

 الهدف

)كتابة كلمات حذفت االلف من وسطها كتابة صحيحة، تميز بين همزة القطع 

بالالم بعد دخول )ال( عليها، تميز بين التاء  ةوالوصل، رسم الكلمات المبدوء

 المربوطة والمفتوحة عند الكتابة(

 ثالث درجات                                                       اكتب ما يمأل عليك: 9

 

 .، وفي الليل أشعلنا النار للتدفئةذهبت في رحلٍة إلى الصحراء

 الهدف
التمييز بين الحروف التي ترتكز على السطر والحروف التي تنزل جزء منها عن 

 السطر.

11 
 درجتان            اعد كتابة الجملة التالية مطبقه ما درسته من قواعد الرسم الكتابي:

 (يحتفل المسلمون كل عام بعيد الفطر المبارك)
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 القسم األول: فهم املقروء واستيعابه:

 

 

 اقروا األسئلة ثم اختيار اإلجابة الصحيحة مما يلي: ثاني: القسم ال

 

 األرض والكنز

من عند مجع الفالح أبناءه األربعة، وقال هلم: تركت لكم يف هذه األرض كنزا مثينا، فاحبثوا عنه. خرج األبناء        

بيهم، أىل إبيهم، فحمل كل واحد مكنهم فأسه، وبدأ حيفر األرض؛ ليجد الكنز، ولكنهم مل جيدوا شيئا. رجعوا أ

 وقالوا: مل جند كنزا يف األرض يا أبى.      

الف السنني؛ فحافظوا عليها، وازرعوها، آب، وقال: األرض هي الكنز، حافظ عليها أجدادنا منذ ابتسم األ        

   والرزق. وستعطيكم اخلري الكثري

  األرض.يف قول االب )حافظوا عليها( على  يعود الضمري  -1

 ما رأيك يف تصرف األب؟ وملاذا؟  -2

 يستشعرون قيمة األرض وأنها تشبه الكنز فهي سوف تعطيهم الكثري من اخلري والرزقتصرف حسن / ألنه جعل أبنائه 

 اسم، فعل، حرف(.تعرف ومتيز أنواع الكلمة ) اهلدف 

 بقدوم الصيف.  نوع الكلمة اليت حتتها خط هو.....................الناس فرح  3

  د حرف  ج فعل  ب اسم   أ

 .أنواع الجمل   تعرف وتميز اهلدف

 -------------اجلملة نوع ( عليل اهلواء ) 4

 مجلة امسية  ج شبه مجلة              ب مجلة فعلية أ

 تميز الفاعل وعالمته اإلعربية   اهلدف 

 -------------------الفاعل يف اجلملة هو  (الطالب اىل املدارسعاد ) 5

 املدارس د إىل ج الطالب ب عاد أ

 



 

 

 

 

 ثالث: اإلمالء  والكتابة: القسم ال

 

 ..انتهت األسئلة 

 .الكلمة من حيث )االفراد، التثنية، الجمع(تعرف وتميز أنواع  اهلدف

 . نوع الكلمة اليت حتتها خط....................................... قصيدتنيشارك الطالب يف نظم  6

 مجع مؤنث د مجع مذكر ج مثنى  ب مفرد أ

 تعرف وتميز المبتدأ والخبر وعالمة رفعهما األصلية .  اهلدف

 يف اجلملة ................... املؤمن عالي اهلمة . املبتدأ 7

  ملؤْنا د ملؤمِنا ج املؤمَن ب املؤمُن أ

 .وتحاكي أسلوب االمر والنهي مع التلطف والدعاء فتعر اهلدف

 ---------بارك اهلل فيك( األسلوب يف اجلملة  ، لةأ)ساعديين يا أمي يف حل املس 8

 نهي وتلطف  د نهي ودعاء ج أمر وتلطف ب أمر ودعاء أ

 اهلدف
)كتابة كلمات حذفت االلف من وسطها كتابة صحيحة، متيز بني همزة القطع والوصل، رسم 

 بالالم بعد دخول )ال( عليها، متيز بني التاء املربوطة واملفتوحة عند الكتابة( ةالكلمات املبدوء

 اكتب ما ميأل عليك: 9

 

 ذهبت إلى القرية الجميلة ، ورأيت أشجار الليمون المثمرة . 

 التمييز بني احلروف اليت ترتكز على السطر واحلروف اليت تنزل جزء منها عن السطر. اهلدف

10 
 كتابة اجلملة التالية مطبقه ما درسته من قواعد الرسم الكتابي:اعد 

 يحتفل المسلمون كل عام بعيد الفطر المبارك ( )
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 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة

 

 

 

 

 

 الشؤون التعليمية 

 اللغة العربية قسم - إدارة اإلشراف الرتبوي





 المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم  

   ...........اإلدارة العامة للتعليم 
 االبتدائية ........... 

 1443  للعام    الفصل الدراسي الثاني   اختبار الفرتة الثانية 

موذ  )     ملادة لغتي اجلميلة  الصف الرابع 
ة  ( ن  اب  ج   ج  إ 

 السؤال األول  

ي كل جملة من الجمل التالية : 
 
 2:  ةالدرج  أ / حددي الفعل والفاعل ف

 الفاعل  الفعل  الجملة 

 عمر  زار  زار عمر المنطقة الحديثة 

 السيارة تسير  تسير السيارة برسعة 

 

ي األفعال التالية حسب نوعها : 
 2:  الدرجة ب / صنف 

 قف      -سمع       -يساعد      -قام    

 أمر  مضارع ماض

 قف يساعد  سمع  -قام  

 

ي الجملة التالية إعرابا تاما   2: الدرجةج / أعرب 

 أقبل الربيع  

 إعرابها  الكلمة 

 قبلأ
 الربيع  

ي  
 عىل الفتح فعل ماض مبن 

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 

ي الجمل التالية ثم اضبطيه بالحركة المناسبة 
 
 1: الدرجةد/ ضعي خطا تحت الفاعل ف

 تحلق  -
 
ي السماء  الطائرة
 
 0ف

 بصوت جميل  البلبل   غرد  -

 3: الدرجة ـه / ضعي عالمة ) صح أو خطأ ( أمام العبارات التالية : 

 (      خطأ عالمة رفع الفاعل هي الفتحة   )  -

ي عىل الفتح  )   -
ي مبن 

ي يأب 
 (    صحالفعل الماض 

 (       خطأ )    مضارع الفعل  جلس   اجلس   هو  -



 المملكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم  

   ...........اإلدارة العامة للتعليم 
 االبتدائية ........... 

ي ا
 لسؤال الثاب 

ي الكلمة بشكل صحيح  -  2: الدرجةادخىلي   ال  عىل الكلمات التالية واكتن 

 : اللذيذ لذيذ                 : اللحم لحم 

 : اللعبة  لعبة             : اللون  لون   

ي ما يمىل عليك :  -  2: الدرجة اكتن 

 0اللغة العربية لغة  القرآن 

 السؤال الثالث : 

 3: الدرجة : اختاري اإلجابة الصحيحة من بير  األقواس  -

ي الصف الرابع خط       )  -1
 
ي (   -الرقعة   -   النسخندرس ف

 
 الكوف

 الوقوف أثناء الكتابة (  -   الجلوس معتدل  - ) الجلوس مائال   من إرشادات الكتابة السليمة    -2

 الوسىط والبهام ( -   السبابة والبهام -بير          ) السبابة والوسىط  نمسك القلم  -3

 

ي الكلمات التية ب -  2:الدرجة : خط النسخ اكتن 

 دب                                               لكم       

 السؤال الرابع  

ي دلت عىل أسلوب نهي 
 1: الدرجةحددي الجملة الن 

ي  -
 لن أهمل واجباب 

 ل ترسع أثناء القياد   ✓

 بارك هللا فيك  -

 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   20الدرجة المقررة : ا

ورة  إلأ حمري    معلمة  الماذة  : ن 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الفاعل الفعل الجملة

   دعا المسلُم رَبه.

   يكتُب الطالبُ واجباه

 
 يم تثليثمكتب تعل -إدارة تعليم بيشة 

 
 

 

ر ي    ا بت ا ية           م ر ة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة: 
 هـ1443لعام  الرابعصف للاختبار مادة لغتي الجميلة الفترة الثاني 

 

 

 األرض والكنز

جمع الفالح أبناءه األربعة، وقال لهم: تركت لكم في هذه األرض كنزا ثمينا، فابحثوا عنه. خرج األبناء من عند أبيهم، 
فحمل كل واحد منهم فأسه، وبدأ بحفر األرض؛ ليجد الكنز، ولكنهم لم يجدوا شيئا، رجعوا إلى أبيهم، وقالوا: لم نجد كنًزا 

سم األب، وقال: األرض هي الكنز، حافظ عليها أجدادنا منذ آالف السنين فحافظوا عليها. في األرض يا أبي. ابت
 وازرعوها وستعطيكم الخير الكثير والرزق.

 قراءة النص أجيبي عن األسئلة التالية:بعد 
 األبناء؟كم عدد 

 
 لمن يعود الضمير في قول األب )حافظوا عليها(؟

 
 ماذا فعل األبناء بعد سماع كالم أبيهم عن الكنز الموجود في األرض؟

 
 ما رأيك في كالم األب؟ ولماذا؟

 
 

2 

20 

2 

 المقروءالسؤال األول: فهم 
 

حــددا الفعــل والفــاعــل في الجمــل -أ
 آلتية:

 

  .على األسئلة أجيبيالسؤال الثاني: 
 

 

 الهدف: تصنيف األفعال أنواعا و

 واستنتاج العالمة استعمالها، 

 لكل نوع. اإلعرابية
 
 

 



2 

 

     انتبه(-يقرأ-ذهب-جلس -يذاكر -اكتب )  

 
 
 

 .المدير  حضَر 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ليمون                                              لحم
 

 ليث                                            لعبة
 
 
 

 أمر مضارع ماض
   

 إعرابها الكلمة 
  

  

 صنفي األفعال التالية حسب نوعها-ب

 أعربي الجملة إعرابا تاما-ج

3 

2 

أدخلي )ال( على الكلمات التالية واكتبي الكلمة بشكل -أ
 صحيح

2 

 .على األسئلة أجيبي: لثالسؤال الثا
 

 

 الهدف: رسم الكلمات المبدوءة

ـــــ)الالم( بعد دخول )ال( عليها   بـ
 صحيحا. رسما

 
 

 



3 

 

 
 

   
 
 
 

 .ندرس في الصف الرابع خط )الكوفي، النسخ، الرقعة(-1

 
  واقفا(من إرشادات الكتابة السليمة الجلوس )مائال، معتدال، -2
 
 
  

 االستغفار                  هديل                    األرنب         لكم              
 

   
 
 
 
 
 

  الدرس.اكتب  -1
 التهمل دروسك.-2
 
 

 أحسنت عمال.-1
 التسرف في األكل.-2
 

 اكتبي ما يملى عليك.-ب

 على األسئلة أجيبي: رابعالسؤال ال
 
 

 

 اختارا اإلجابة الصحيحة من بين األقواس.-أ

2 

1 

 2 اكتبي الكلمات بخط النسخ.-ب

 حددا الجملة التي دلت على أسلوب األمر.-أ

 حددا الجملة التي دلت على أسلوب النهي.-ب

2 

 كتابة الحروف الهدف: 

 )أ، ك، م، ه، ل، ال(كتابة سليمة.
 
 

 

 ةعلى األسئل أجيبي: خامسالسؤال ال
 

 

 تعرَّف أسلوب األمر الهدف: 
 والتمييز بينهما.والنهي 

 
 

 



4 

 

 
 

  تنتهي كلمة ثمر.........)ــــــــــــــــــــــــــة، ة، ت(
 

 ة، ت، ــــــــــــــــــــة(تنتهي كلمة ثمرا.........)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 يانتهت األسئلة دعواتي لك بالتوفيق معلمتك المحبة: أ. حنان الحباب

 ب
 ــــــــــــــــــة

 ت
 ة

 أ
 طالبا.............
 ورد...............

 اختارا اإلجابة الصحيحة من بين األقواس.-أ

 صلي بين المجموعة أ، والمجموعة ب.-ب

1 

1 

 على األسئلة أجيبي: سسادالسؤال ال
 

 

 الهدف: التمييز بين التاء المربوطة 
 الكتابة.والتاء المفتوحة عند 

 
 

 




